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Sobre o Acordo de Cooperação Técnica

 Avaliação das possibilidades técnicas, econômico-financeiras, jurídicas e institucionais 
para projetos de geração de biogás e coprodutos;

O objetivo da cooperação entre GEF Biogás Brasil, Secretaria de Estado de Projetos Especiais (Sepe) – 
representando o Governo do Distrito Federal (GDF) – e Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU-DF) é 
desenvolver projetos na área de tratamento de resíduos sólidos orgânicos por biodigestão anaeróbia.

A cooperação inclui a estruturação de um projeto de concessão de Unidades de Tratamento Mecânico 
Biológico (UTMB) de resíduos sólidos urbanos (RSU) para a iniciativa privada. A concessão tratará da 
separação de materiais e da geração de biogás/biometano a partir da fração de resíduos orgânicos do lixo 
produzido no Distrito Federal.

A estruturação do projeto de concessão será feita através de uma pré-avaliação técnica, econômica, 
financeira e legal das UTMBs a serem implantadas em áreas de transbordo de resíduos no DF. Este 
projeto também se servirá de estudos socioambientais sobre as unidades planejadas.

Ao final, a Coordenação do Acordo de Cooperação irá consolidar editais de concorrência estruturados 
juridicamente, assim como termos de referência e documentos contratuais. O processo de concorrência 
e seleção de vencedores será acompanhado pela Coordenação.

Frentes principais:

Após fechar o segundo maior lixão do mundo e dispor adequadamente os rejeitos no Aterro Sanitário de 
Brasília, o Governo do Distrito Federal (GDF) pretende, através do Acordo de Cooperação assinado com o 
projeto GEF Biogás Brasil, dar destinação sustentável a todo resíduo orgânico do DF. Diversos órgãos 
como a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF (Adasa), a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente do DF (Sema) e o Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU) trabalham para aprimorar todo 
o sistema de gestão de resíduos. Diversas ações já foram realizadas, como a ampliação da coleta seletiva 
para toda a área urbana do DF, campanhas de mobilização social, construção de Instalações de 
Recuperação de Resíduos e contratação de cooperativas que representam mais de mil catadores. As 
metas são: reduzir a emissão de gases de efeito estuda (GEE), ampliar significativamente a vida útil do 
Aterro Sanitário, aumentar de forma importante a separação de recicláveis e conscientizar a população 
por meio de educação ambiental.

Este Acordo de Cooperação trata apenas dos resíduos da coleta convencional, prevendo, entretanto, 
esforços que serão realizados para melhorar a quantidade e a qualidade da coleta seletiva destinada às 
Instalações de Recuperação de Resíduos.

 Identificação do melhor modelo de negócios para o as unidades de Tratamento Mecânico 
Biológico (TMB), contemplando objetivos e metas do Plano Distrital de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do DF (PDGIRS) e do Programa Preliminar de Projetos de Gestão Integrada 
Sustentável do Distrito Federal e Entorno elaborado pela SEPE (GDF);

 Promoção de ações que estimulem e atraiam investidores;

 Elaboração dos termos de um Edital(is) de Licitação para a contratação das referidas 
parcerias, incluindo seu(s) Termo(s) de Referência;

 Promoção do intercâmbio de dados e informações entre as instituições;

 Promoção de ações para o desenvolvimento do mercado de biogás/biometano no DF.
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Coordenação do Acordo de Cooperação Técnica

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI);

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO);

Secretaria de Estado de Projetos Especiais (Sepe/DF), ponto focal do Governo do Distrito 
Federal (GDF);

Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU-DF); 

Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás).

Beneficiários
• População do Distrito Federal;
• Governo do Distrito Federal;
• Cadeia de recicláveis;
• Cadeia de biogás;
• Setor privado;
• Associações de catadores;
• Cadeia de equipamentos e serviços;
• Concessionárias de energia e de gás.

O que é uma Unidade de Tratamento Mecânico Biológico
(UTMB)?

O Tratamento Mecânico Biológico (TMB) é um método de 
gestão de resíduos que combina a triagem do lixo com o 
tratamento biológico de resíduos orgânicos, em processos 
como a digestão anaeróbia ou a compostagem.

O Tratamento Mecânico Biológico planejado pelo projeto GEF Biogás Brasil 
para o Distrito Federal, em cooperação com a Sepe e o SLU-DF, consiste em 
uma moderna unidade automática de triagem para recuperação de 
diversos tipos de materiais recicláveis e separação de rejeitos. A unidade de 
triagem também segregará a fração orgânica dos resíduos (restos de 
comida, poda, etc) que, em um sistema de biodigestão anaeróbia, será 
convertida em composto orgânico e biogás. O biogás gerado pode ser 
utilizado para gerar calor, energia elétrica ou combustível veicular.
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Ampliação do tratamento de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal para 94% do total de 
resíduos recolhidos (contemplando outras iniciativas do DF). Atualmente, apenas 30% do lixo é 
tratado;

Ampliação do mercado de recicláveis;

Geração de nutrientes renováveis (composto, digestato ou biofertilizante);

Geração de emprego e renda;

Substancial redução das emissões de gases de efeito estufa;

Melhoria da qualidade do tratamento de resíduos sólidos urbanos;

Estruturação do mercado de biogás;

Ampliação da oferta de GNV renovável;

Ampliação da rede de postos a GNV no DF;

Aumento de 28% para 85% na taxa de recuperação dos resíduos sólidos urbanos, atingindo o 
melhor índice do Brasil;

Ampliação da vida útil do aterro sanitário do DF.

Melhoria das condições de trabalho das cooperativas de recicláveis;

Produtos

Edital de licitação para a concessão de Unidades de Tratamento Mecânico Biológico (UTMBs) de 
resíduos sólidos urbanos (RSU) para a iniciativa privada, visando a geração de biogás/biometano;

Apoio ao GDF na avaliação das propostas na fase de licitação;

Marco regulatório do biogás;

Ferramenta de avaliação técnica e financeira da unidade TMB; 

Banco de dados online com informações georreferenciadas sobre o tema;

Evento(s) de atração de investimentos, apresentação às empresas interessadas no negócio, apoio 
à equipe de governo, audiências públicas e afins.

Impactos e metas

Produção de documentos de orientação e avaliação de pré-projetos de UTMBs, incluindo 
indicação do escopo técnico, indicação de modelos econômico-financeiros e indicação de 
formulação jurídico-institucional voltada para projetos executivos;



Sobre o projeto GEF Biogás Brasil

O projeto GEF Biogás Brasil converge ações e investimentos de organismos 
internacionais, instituições privadas, entidades setoriais e governamentais pela 
diversificação da geração de energia no Brasil através do estímulo à produção de 
biogás. O projeto tem como objetivo principal reduzir a emissão de gases de efeito 
estufa (GEE) e a dependência nacional de combustíveis fósseis. Ações do projeto 
incluem a promoção da energia gerada pelo biogás, soluções de mobilidade, 
fortalecimento da produção e da cadeia de valor do biogás no Brasil, e estímulo à 
inovação tecnológica no setor. O projeto GEF Biogás Brasil oferece apoio técnico 
para conversão de resíduos orgânicos em energia e combustível, além de suporte 
na criação de modelos de negócios e assistência especializada sobre financiamento 
e políticas públicas referentes ao setor.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (SEMPI) 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e implementada pela 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO). Além 
desses, compõem a direção do projeto as seguintes entidades: Centro 
Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), Itaipu Binacional, Ministério de 
Minas e Energia (MME), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR). A ação conjunta recebe recursos do Fundo Global para o Meio 
Ambiente (Global Environment Facility, ou GEF).

O Acordo de Cooperação Técnica com o Governo do Distrito Federal (GDF) e o 
Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU) para produção de biogás a partir da gestão 
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) faz parte das ações do Projeto GEF Biogás 
Brasil.
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Sobre a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação
(SEMPI/MCTI)

A Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (SEMPI) do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI) é responsável por coordenar programas e políticas de desenvolvimento 
tecnológico, empreendedorismo e inovação, incluindo políticas de incentivos fiscais. A SEMPI 
também propõe e supervisiona o desenvolvimento e a consolidação de ambientes inovadores, 
com ações voltadas para o empreendedorismo de base tecnológica. Além disso, a Secretaria 
participa da articulação de programas e projetos relacionados a políticas nacionais de 
desenvolvimento tecnológico, informática e automação junto a outros ministérios e setores 
competentes do campo científico. O objetivo estratégico da SEMPI é estimular a inovação, 
visando ao desenvolvimento econômico do Brasil. A Secretaria trabalha para aprimorar as 
políticas públicas em andamento e apresentar novas iniciativas, com foco nas prioridades 
definidas pelo novo governo. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) é o órgão 
central do sistema federal de ciência e tecnologia.

Sobre o Centro Internacional de Energias Renováveis
(CIBiogás)

O Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), localizado no Parque Tecnológico 
Itaipu (PTI), em Foz do Iguaçu, é uma instituição de Ciência e Tecnologia, em formato de 
associação, que se dedica ao desenvolvimento da cadeia produtiva do biogás, com o objetivo de 
promover o mercado de energias renováveis. A associação reúne 26 instituições que 
desenvolvem e apoiam projetos relacionados às energias renováveis. Desde 2014, O CIBiogás 
atua no desenvolvimento tecnológico para produção de biogás e biometano por fontes 
agropecuárias e urbanas, estimulando o uso do biogás para energia elétrica e térmica e o uso do 
biometano para abastecimento de frotas de veículos. A associação é um centro de inovação, 
pesquisa e tecnologia, que desenvolve soluções estruturantes relacionadas a gestão de resíduos, 
geração de energia e biofertilizante, modelagem de negócios para viabilidade econômica do 
biogás, desenvolvimento sustentável, consultorias técnicas e capacitação.

Sobre a Organização das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Industrial (UNIDO)

A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) é a agência 
especializada das Nações Unidas que promove o desenvolvimento industrial inclusivo e 
sustentável. A UNIDO tem protagonismo na agenda global de desenvolvimento ao focar suas 
atividades na erradicação da pobreza, na globalização inclusiva e na sustentabilidade ambiental. 
Os serviços prestados pela agência baseiam-se em duas funções principais: enquanto fórum 
global, gera e dissemina conhecimento relacionado à indústria; enquanto agência de cooperação 
técnica, proporciona apoio técnico à implementação de projetos. As ações do escritório da 
UNIDO no Brasil são focadas na implementação de projetos de cooperação técnica nas áreas de 
energia renovável, gerenciamento de resíduos, refrigeração e ar condicionado, produtividade e 
colaboração multissetorial. A UNIDO no Brasil tem como prioridade a promoção de uma 
economia circular que englobe produtividade, crescimento econômico e sustentabilidade 
ambiental.



Sobre a Secretaria de Estado de Projetos Especiais
(Sepe/GDF)

A Secretaria de Estado de Projetos Especiais (Sepe-DF) é um órgão da Administração Direta do 
Distrito Federal subordinado ao Governador. A pasta tem atuação e competência para: articular 
ações coordenadas de órgãos governamentais para a implementação de projetos especiais; 
promover, coordenar e gerenciar programas e projetos de governo com aplicação de técnicas de 
gerenciamento; e alinhar as necessidades sociais para fortalecer o gerenciamento dos projetos 
especiais. Além disso, cabe à Sepe a execução e coordenação do Programa de Parcerias 
Público-Privadas (PPPs) do Distrito Federal, pelo Conselho Gestor do Programa de PPPs (CGP). Ao 
Conselho, presidido pelo Governador, compete definir os projetos prioritários para execução de 
contratações no regime de parceria público-privada. A Secretaria faz parte do Governo do 
Distrito Federal (GDF).

Sobre o Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU-DF)

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) é responsável pela limpeza pública, manejo e tratamento dos 
resíduos sólidos no Distrito Federal. Entre os serviços que presta estão a coleta de resíduos 
domiciliares, resíduos de saúde, coleta seletiva, varrição e catação, e a remoção de entulhos em 
vias públicas. Todos esses serviços são prestados por empresas terceirizadas e por 22 
cooperativas de catadores, envolvendo mais de 5 mil profissionais, entre terceirizados e 
servidores, além de 1.077 catadores. Diariamente, são recolhidos no Distrito Federal uma média 
de 2.560 toneladas de resíduos domiciliares e 4.560 toneladas de resíduos da construção civil, 
segundo dados de 2019. O SLU mantém duas usinas de tratamento mecânico-biológico, que 
produzem cerca de 190 toneladas de composto orgânico por dia. O Aterro Sanitário de Brasília, 
com capacidade para 8,13 milhões de toneladas de resíduos, a Unidade de Recebimento de 
Entulhos, três centrais de triagem e dez pontos de entrega voluntária de entulho completam a 
infraestrutura instalada do SLU.
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GEF Biogás Brasil
www.gefbiogas.org.br
contato@gefbiogas.org.br

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
www.mctic.gov.br
sempi@mctic.gov.br

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO)
www.unido.org
office.brazil@unido.org

Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás)
www.cibiogas.org
cibiogas@cibiogas.org

Secretaria de Estado de Projetos Especiais (Sepe), ponto focal do Governo do Distrito Federal
www.sepe.df.gov.br
sepe.gab@buriti.df.gov.br

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF)
www.slu.df.gov.br
presi@slu.df.gov.br
dg@slu.df.gov.br
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